
 
مسێهه شیبه                                                          قشی حمان نه ره: کردنی   ئاماده

 
دروشمی   قام و به شهر  سه  ایان هاتوونهو ئاز  ، زۆر بویرانهد سه ی ئه ماڵه دژی زۆڵم زۆری و ریژیمی دیکتاتۆری بنه  ڵکی سوورییه هاتووی خه  زاڵه اڵنی وه کۆمه دا مانگی رابردوو 61  ری هێژا له خوێنه

و  ئهه ئاکهامی  ورده  ورده ، کانی رێژیمهی سهوورییه ره رکوتکه سهه  ی هێههه موو کوشهتاره و ههه ئهه رای ره ، سه خۆ نیشان داوه  له یی زۆریانخۆبردوو له کان یه دێموکراتی  سازی و ئازادی یهبۆ چاک  شؤڕشگێرانه
 .راست اڵتی نێوه کانی رۆژهه دیکتاتۆره  مانی رێژیمه و نه  ی سوورییهڵک النی خه واکانی کۆمه ره  وتنی داخوازه رکه هیوای سه  به.  وه بێته نیهیک ده رووخان   د له سه ی ئهدیکتاتۆر یریژیم باته خه
 

 2162یمانگیژانوییه
 
 بهۆ نێهودەوڵەت، گونجهاوی رێوشهوێنی گهرتنەبەرى رێگهرى بگهرە پاڵپشهت،، ر ههه نەك ئێسهتا تها  رووسهیه  که ڵێ ده" واشنتۆن پەیمانگەى" بۆ کدا یه وه لێکۆڵینه  له دەیڤید بولوك 2162ی  ژانوییهی 2 6

 . وه ته جوواڵوه د سه ئه شار به ئۆپۆزیسیۆنی دژی  به و کردوه  هیسووری خەڵك، راپەڕین، لەدژى توندوتیژى راگرتن،
  لهه  واڵتهه و لهه بیهانی دێرانی چهاوه تی ئمووریهه مه  کهه کهرد داوای  هیسهووری  لهه کان توندوتیژییهه وامیی رده بهه  بهه  ئامهاژه  بهه بی ره عهه واڵتهانی تیی کیهه یه راوێژکهاری ندێکی ناوه 2162ی  ی ژانوییه2 2

 . بوه نه ناڕازیان رکوتی سه راگرتنی بۆ  هیسووری رێژیمی ر سه  له کی رییه کاریگه هیچ ئێستا تا دێران چاوه چوونی  نده اوهن و ئه ی وته  به .بێ پێ کۆتایی کاتدا زووترین
 ئەم بەاڵم ەن،یسههووری واڵتههی لە" فههنین دژە نههاوچەی" کردنههی دیههاری بههۆ نهێنههی گەاڵڵەیەكههی چەنههد كردنههی ئامههادە خەریكههی نههاتۆ پشههتیوانی بە بریتانیهها بەرگریههی وەزارەتههی 2162ی  ی ژانوییه3 3

 .  هەیە کان کگرتووه یه  وه ته نه رێكخراوی ئەمنیەتی شووڕای پشتگیریی بە پێویستی سەرەتا گەاڵڵەیە
  لهه اڵم بهه  کهردوه کان شهاره نێهو  لهه ی هیسهووری شهی ڕته ئه ی وه کشهانه باسهی  قاهیره  له ریدا به خه کۆنفنانسێکی  له بی ره عه واڵتانی تیی کیه یه گشتیی سکرتێری بی، ره عه بیل نه 2162ی  ی ژانوییه3 4

 .ن واڵته و ئه نی ده مه ڵکانی خه ر سه بۆ کی ره سه ی شه ڕه هه کان تیرهاوێژه ک ته  که تی گوتوویه کاتیشدا مان هه
 ی وه لهه بێ دڵنیا بێ ده جیهانی ڵگای کۆمه  که گوتی بی ره عه واڵتانی تیی کیه یه دێرانی چاوه تی مووریهئ مه پێی  به ، ممه شه سێ رۆژی  ش ڕانسه فه رکۆماری سه سارکووزی، نیکۆال 2162ی  ی ژانوییه4 5

 . دایه ست رده به  له خۆیان کانی وه لێکۆڵینه نجامدانی ئه بۆ پێویستیان ئیمکاناتی  هیسووری  له بی ره عه واڵتانی تیی کیه یه دێرانی چاوه  که
 . ربنیوه ده چاودێران تی ئمورییه مه و رک ئه راندنی راپه جۆری لە تی زایه ناره ئامریكاش دەوڵەتی یە،یسوور رێژیمی ئۆپۆزیسیۆنی  له جیا 2162ی  ی ژانوییه5 1
 پاسهپۆرتی بە كەسهیان 5 حەمه،، شهاری لە" ەیووریسه ئازادی ئەرتەشی" كە راگەیاند ی" ئێشترەن" ئاڵمانی گۆڤاری بە ە،یسووری هێهەكانی فەرماندەی تەالس، عەبدولرەزاق 2162ی  ی ژانوییه5 7

  هێههههه سهههتی رده به  تهههه توونه که دا شهههەڕ نهههاوچەی لە بەاڵم دابهههووە، لەبەر شهههارەوانییان كرێكهههارانی جلهههی كەسهههە، 5 ئەم ڵهههێ ده نهههاوبراو. كهههردوە دەستبەسهههەر ئێهههرانیەوە
 .ت وڵه ده کانی ڵستکاره رهه به

 لەگەڵ بەاڵم نهههیە، كێشهههەیەكمان ههههیچ ئێههران خەڵكهههی لەگەڵ ئهههێمە كە گهههوتی ئەلعەرەبههیەدا تلویهیهههۆنی لەگەڵ وتهههووێژ لە ەیسهههووری كههاتیی تەوەیهههینە شهههوورای سههەرۆكی 2162ی  ی ژانوییه7 8
 .زۆرن مان کێشه ئێران دەسەاڵتدارانی

 641  یههه وه قینه و ته ئههه برینهداربوونی و کههوژران ی ژمههاره اڵم بهه ، وه کردۆتههه نه بهه و  رووداوه و ئهه قوربانییههانی پێناسههی  لهه وردیههان زانیههاریی  هیسهووری کانی تییههه وڵه ده  رچاوه سهه 2162ی  ی ژانوییه7 9
 . وه کردۆته پشتناست یان سه که

 نهاوبراو. نهاکر  قبهووڵ  هیسهووری  لهه کدا یه شهێوه ر ههه  له توتدوتیژی  که گوتی کان کگرتوه یه  وه ته نه رێکخراوی گشتیی سکرتێری زمان  له نیۆیۆرک  له مۆن کی بان بێژی گوته 2162ی  ی ژانوییه8 61
 .کرد سف وه سات کاره  به ی یهیسوور کانی رووداوه وتی ره

  وه پێشهه  وه لهه سهاڵ 41  لهه و ت سهۆڤیه تیی کیه هی می رده سه  له  رووسیه . خستوه ریان نگه له دا  هیسووری واڵتی کانی ناره که   له رتووس ته ری نده به له  رووسیه ری ڕکه شه ناوی دوو 2162ی  ی ژانوییه8 66
 رتووس، ته ری نده به  له

 . بوه نه کان رکوته سه ی وه مکردنه که  له وتۆی ئه کی ریه کاریگه بی، ره عه واڵتانی تیی کیه یه دێرانی چاوه بوونی ئاماده  که ڵێن ده  هیسووری تی وڵه ده یارانی نه 2162ی  ی ژانوییه9 62



 کان توندوتیژییهه موو ههه  بهه کۆتهایی خێرایهی  به کوو تاوه  کردوه  واڵته و له کدار چه کانی گرووپه و  هیسووری تی وڵه ده  له داوایان بی ره عه واڵتانی تیی کیه یه ی وه ره ده زیرانی وه 2162ی  ی ژانوییه9  63
                                                                                                                                     .                                                           بێنن

  بهه نهیهک ، وه ره وبهه مه  لهه مانه  61 ی نهیکهه  لهه  هیسووری  له اڵت سه ده دژی  به ڵک خه کانی تیه زایه ناڕه ستپێکردنی ده کاتی  له  که  یاندوه رایگه کان کگرتوه یه  وه ته نه رێکخراوی 2162ی  ی ژانوییه9 64
 .کوژراون س که زار هه 1

 .بێنێ دەسەاڵت لە واز نیە حازر شێوەیەك هیچ بە  که ڵێ ده یەیسوور سەركۆماری ئەسەد، بەشار 2162ی  ی ژانوییه61 65
  بهه ران خۆپیشهانده رکوتی سهه  لهه باسهیان كە کهرد هەوااڵنە و راپهۆرت ئەم موو ههه  لهه حاشهای شه دیم زانكۆی لە بەفرانبار ی 21 سێشەممە، رۆژی کانی قسه لە ئەسەد شار به 2162ی  ی ژانوییه61 61

 . کردوه خۆی  وه موویانه هه روو سه  له و واڵت بەرزی پایه كاربەدەستانی بنیاری
 كە بهداتەوە كەسهانە ئەم وەاڵمهی" ئاسهنین مستی" بە كە  وه کرده دووپات  وه ئه ر سه  له خۆی وونی سوور خۆیدا سێشەممەی رۆژی وتەكانی لە ەییسوور سەركۆماری ئەسەد بەشار 2162ی  ی ژانوییه66 67

 .با ده ناو یان"تێكدەر" و" تیرۆریست"  به
 . وه بکشێته دەسەاڵت لە كە  وه كرده ناوبراو  له داوای دیكە جارێكی بۆ یەیوورس سەركۆماری ئەسەد، بەشار کانی قسه رەخنەی ر به  دانه وێنای ئامریكا 2162ی  ی ژانوییه66 68
 سهتیان هد  وه گومروکهه ئموورانی مهه ن الیهه  لهه  ماشهێنه چهوار و ئهه  کهه    کهردوه ئاشهکرای  تورکییه  له" کیلی،" ،پارێهگاری"ئوداباش یووسف"،"دوغان" ریی واڵده هه راپۆرتی پێی به 2162ی  ی ژانوییه66 69

 . بووه نیهامی ی سته ره که و کوچۆڵ چه مووشیان هه باری و  گیراوه ردا سه به
  نجه شهکه ئه کانی نیشهانه کاتێکهدا  لهه ی که خۆره شهیره زا خوشهکه گیهانی بێ رمی ته  هیسووری مسی حه شاری ڵکی خه سانی که  له کێک یه د، سه ئه شار به وتارخوێنی ڵ گه  له هاوکات 2162ی  ی ژانوییه66 21

 . وه رگرته وه کان تیه منیه ئه  هێهه  له بوو دیار  وه گیانیه ر سه  به
یە بە نیشههانەی یتییی عەرەب لە سههوور کیههه ئەنههوەر مالههە، چههاودێری ئەلجەزایریههی یه, ەیتییی عەرەب لە سههووری کیههه دەسههت لە كههار كێشههانەوەی یەكێههە لە چههاوەدێرانی یه 2162ی  ی ژانوییه62 26

 .وە ربنین بە سەركوتی خوێناویی ناڕازییان لەم واڵتە دا دەستی لە كار كێشایه یەتی دهناڕەزا
 یەكە یەیسهوور دۆخهی هێهوركردنەوەی بهۆ كە كهرد پێشهنیاری قەتەر پاشهای سهانی ئهالی خەلهیفە بنهی حەمهد ، شهێ  کهردوه یەیسهوور بۆ نیهامی هێهی ناردنی خوازیاری ر قەته 2162ی  ی ژانوییه62 22

 .بنێردرێن واڵتە ئەم بۆ عەرەبی واڵتانی ەكانینیهامی
 سهوپای بە كهردوە پەیوەنهدی و جێهێشهتوە سهوپای ریهەكهانی   هیسهووری سهوپای رزی بهه پله ئەحهمەد ئەفسهەرێكی شهێ  مسهتەفا كهرد، ئاشهكرای  هیسهووری نیشهتمانیی ئەنجومەنی 2162ی  ی ژانوییه65 23

 . وه واڵته و ئه ئازادی سوریای
 رێكخهراوی كارناسهانی لە گرووپێهە الی لە  واڵتهه و ئهه بهۆ چەكوچهۆڵ نهاردنی و  هیسهووری  لهه ئێهران كردنهی پشهتیوانی کانی ڵگه به  که  یاندوه رایگه فەرانسە دەرەوەی وەزارەتی 2162ی  ییهی ژانو65 24

 . گره ڵنه هه حاشا تە بابه و ئه و  وه ته کراوه کۆ نەتەوەیەكگرتووەكان
 ر سهه ستبه ده وڕۆ ئهه تها  واڵتهه و لهه کان تیهه زایه ناڕه سهتپێکردنی ده تای ره سهه  لهه  کهه ی سهانه که و ئه موو هه بۆ د سه ئه شار به" نا سه" هیسووری رمیی فه ری واڵده هه راپۆرتی پێێ  به 2162ی  ی ژانوییه61 25

 .نابێ ستیان روه ده چی که دا، ده  شنه چه و له بنیاری د سه ئه شار به  که  نیه مجار که یه  وه ئه  که نڵێ ده بیش ره عه دنیای میدیاکانی و  رکردوه ده گشتی لێبوردنی رمانی فه کرابوون،
 کان رکوته سهه وتهی ره  بهه کۆتایی تا راسپارد دی سه ئه شار به دیسان یرووت به  له فرانبار به ی25  ممه کشه یه رۆژی کان کگرتوه یه  وه ته نه رێکخراوی گشتیی مون سکرتێری کی بان 2162ی  ی ژانوییه61 21

 .بێنێ  واڵته و له
 دەسهتێوەردانی بهۆ رێگە زیاتر سووریە بۆ عەرەبی واڵتانی هێهی ناردنی كە  رایگەیاندوه بەیاننامەیەكدا لە یەیسوور دەرەوەی وەزارەتی فەرانسە هەواڵدەریی راپۆرتی پێی بە  2162ی  ی ژانوییه67 27

 .دەكەن خۆش دا واڵتە ئەم كاروباری لە کی دەره
 خەڵكهی  لهه كەس هەزار 5 لە زیهاتر ئێستا تا رابردوودا مانگی 61 ی ماوه لە و  ەیسووری لە تێكهەڵچوونەكانی سەرەتای لە نەتەوەیەكگرتووەكان، رێكخراوی راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی ژانوییه67 28

  . كوژراون  واڵته و ئه مەدەنیی
 تێهدا ەییسهووری بەڕاشهكاوی و  کاڵهه و کهر  هیشهتا رەشنووسهە ئەم رۆژاوا دیپلۆماتەكهانی بهنوای بە  کهه  دایهه کاتێهک  لهه  وه رووسیه ن الیه  له  یه اڵڵه گه و ئه رباسی به  وه هاتنه 2162ی  ی ژانوییه67 29

 . ڕیوه تێپه  واڵته و ئه خەڵكی سەركوتی نیشت ته  له مساردی خه  به و  کراوه نه مەحكووم
 ر سهه  لهه تی منیهه ئه شهووڕای بنیهاری دواجاردا لهه و  وه تهه کۆبوونه رەشنووسهە ئەم ی وه لێکدانهه و بهاس بهۆ ئەمنهیەت شهوورای ئەنهدامی واڵتهی 65 كارناسهانی راپۆرتەكان بەپێی 2162ی  ییهی ژانو67 31

 .در  ده
  لهه  کهه ر بهه بگهرێتە ک یهه رێچکه دەبهێ بریتانیها  کهه گهوتی و نهاوبرد چهارەڕەش دیكتاتۆڕی وەك یەییسوور اریسەركۆم بریتانیا، پارلمانی لە چوارشەممە رۆژی كامێرون دیوید 2162ی  ی ژانوییه69 36

 .بكا قەدەغە بریتانیا بۆ یەیسوور بەرپرسانی سەفەری و دابگر  د سه ئه شار به رێژیمی داراییەكانی هەموو ر سه به ست ده دا  یهیسوور دژی گەمارۆکان وتی ره
 لە یەكێهە وتەی  بهه و كهردوە پهێ دەسهت ەیسهووری دۆخهی لەبهارەی خۆیهان وتووێژەكهانی چوارشهەممەوە رۆژی لە نەتەوەیەكگرتووەكهان رێكخهراوی ئەمنیەتی شوورای ئەندامانی 2162ی  یهی ژانوی69 32

 پێشێ  چۆته نه باشی بە دانیشتنەكە ئەندامان، جیاوازی بیروڕای هۆی بە وتووێژكار دیپلۆماتەكانی
 .ئەمنیەتدا شوورای لە رووسیە گەاڵڵەی بەندی چەند لەگەڵ ئاڵمان و فەرانسە ئامریكا، دژایەتی 2162ی  انوییهی ژ69 33
 رمانی فهه ژێهر گاکهانیز داموده توندوتیژییەكی چەشنە هەر دیكەش جارێكی بۆ ئۆردۆن پاشای عەبدوڵ ، مەلەك لەگەڵ چاوپێكەوتنێكدا لە ئۆباما دویچەولە، راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی ژانوییه69 34

 . وه کرده اڵتی سه ده  له د سه ئه شار به ی وه کشانه و وازهێنان داوای كردو مەحكووم ی ه سووری دەوڵەتی ناڕازییانی دژی ئەسەد
 . وه خۆیه مارۆکانی گه شی ره لیستی  خستۆته بوون تێداهه دەست تاوانی بە ی سووریه ی دیكه ستی ده كاربه 22 ئورووپا یەكیەتیی فەرانسە، هەواڵدەریی راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی ژانوییه69 35

  .خستوه  گەمارۆیانه و ئه لیستی لە یەشییسوور دەوڵەتیی رێكخراوی و شیركەت 8 هەروەها ئورووپا یەكیەتیی
  لهه کان نه رشهته خهوێن ڕاگرتنهی بهۆ ت منیهه ئه شهوورای نهاهێێێ  کهه کهرد تبار تۆمهه  وه بهه ی رووسهیه کان، کگرتوه یهه  وه ته نه تی منیه ئه شوورای  له ئاڵمان ری نوێنه ویتین  پیتێر 2162ی  ی ژانوییه21 31

 .کا ده رپێچی سه  وه یه باره م له و ر  ده  بداته نووسساز چاره لێکی بنیارگه  یهیسوور
 ن دەکه ئامادە ەیسووری بارودۆخی بابەت لە پۆرتێەرا كردنی پێشكەش بۆ خۆیان مانگێە پاش عەرەب یەكیەتیی چاودێرانی 2162ی  ی ژانوییه21 37
 هەڵ واڵتەكەی لە ئامریكاییەكههان دیپلۆمههاتە و باڵوێهخههانە پاراسههتنی بههۆ زیههاتر هەنگههاوی ئەسههەد شههار به حكههوومەتی بێتههوو ئەگەر كە رایگەیانههد ئامریكهها دەرەوەی وەزارەتههی 2162ی  ی ژانوییه26 38

 .نامێنێ ستدا ه رد به  له دیكەی چارەیەكی رێگە هیچ باڵوێهخانەكەی داخستنی لە جگە واشنگتۆن نەهێنێتەوە،



  کهه سهت ده  وتۆتهه که لێکی زانیاریگهه  واڵتهه و ئهه تی وڵهه ده  کهه تی گوتوویهه نیۆیهۆرک  لهه سهی بهی بهی واڵنێری ههه ڵ گهه له وتووێژ  له مریکا ئه داری زێنه خه تی زاره وه رپرسێکی به 2162ی  ی ژانوییه26  39
 ی واڵتهه و ئهه بهۆ جیهانیهدا کهانی بازاڕه  لهه تها گهواز  راده ئێرانهی باشووری  له م یله ده ری نده به بۆ و  وه کنێته ده  واڵته و ئه وتی نه  هیسووری تیدانی یارمه بۆ ئێران ن ده ده یشانپ

 .بفرۆشێ
 لە زیهاتر تەنهانەت و هەروا ئێهران یە،یسهوور خەڵكهی ناڕەزایەتیەكهانی بەسهەر مانگە 61 لە زیاتر تێپەڕینی دوای ەك نووسیویەتی خۆیدا ژمارەی دوایین لە فیگارۆ رۆژنامەی 2162ی  ی ژانوییه26 41

 . گرتوه نێوەڕاستدا رۆژهەاڵتی لە خۆی ئیستراتیژیكی هاوپەیمانی پشتی پێشووش
 وتوو رکه سهه یانهدا که کاره  لهه عەرەب واڵتهانی یەكیەتیهی چهاوەدێری مەئموورانی كە گەڕاندەوە ئەمە بۆ ەیهۆكارەك كشاندەوەو ەیسووری واڵتی لە خۆی چاوەدێرانی عەرەبستان 2162ی  ی ژانوییه23 46

 بوون نه
 .كرایەوە درێژ دیكە مانگێكی ماوەی بۆ ەییسوور لە یەكیەتیە ئەم چاوەدێرانی تی مەئمووریه كە رایگەیاند عەرەب واڵتانی یەكیەتیی 2162ی  ی ژانوییه23 42
 دەوڵەتێكهی كە كهردوە ەیسهووری رێهبەری لە داوای عەرەب واڵتهانی یەكیەتیهی كە راگەیەنهدرا قهاهیرە لە عەرەب واڵتهانی یەكیەتیهی دەرەوەی وەزیرانی كۆبوونەوەی درێژی لە 2162ی  ژانوییهی 23 43

 .بنەخسێنێ نو  و ئازاد هەڵبژاردنی بۆ هەل و بێنێ پێە نیشتمانی یەكگرتووی
 شهوێنی موویان ههه ی سهته جه ر سهه  لهه  کهه  وه تهه دۆزیوه تیهدا وڵه ده کی یه خۆشهخانه نه  لهه اڵتیان سهه ده یارانی نهه  لهه س کهه 11 کانی رمه ته  که ڵێن ده  هیسووری اڵتی سه ده رانی دژبه 2162ی  ی ژانوییه23 44

 . بووه دیار  پێوه ی نجه شکه ئه
 .کوژراون س که 836 ئێستا تا  هیسووری  له ب ره عه دێرانی چاوه بوونی ئاماده کاتی یانی  وه دێسامبره ی23 رۆژی  له ڵێ یاند ده رایگه  هیسووری شۆڕشی نگی هاوئاهه ی کۆمیته 2162ی  ی ژانوییه23 45
 هات پێ كۆتایی رابردوو شەممەی پێنج شەوی  هیسووری بارودۆخی دێریی چاوه ژێر  گرتنه و کردن تاوتو  بۆ  عەرەب یەكیەتیی چاودێری 615 ی مانگه 6 مەئمووریەتی 2162ی  ی ژانوییه23 41
 .كرد سند په برۆكسێل لە خۆیان كۆبوونەوەكانی لە ەیانیسووری دەوڵەتی دژی گەمارۆكان نوێی گەاڵڵەی ئورووپا یەكیەتیی ئەندامی واڵتی 27 دەرەوەی وەزیرانی 2162ی  ی ژانوییه24 47
 دژایەتیهی تونهدی  بهه ئەسەد شار به بەاڵم بسپێر ، جێگرەكەی بە دەسەاڵت كە  كردوه ەیسووری سەركۆماری ئەسەد، بەشار لە داوا دا ک یه اڵڵه گه  له ب ڕه عه واڵتانی تیی کیه یه 2162ی  ی ژانوییه24 48

 . كردوه بی ڕه عه واڵتانی تیی کیه یه هەڵوێستەی ئەم
 بە هێنههان كۆتههایی بههۆ ب ڕه عههه واڵتههانی تیی کیههه یه ئەنههدامانی دەڵههێ یەیە،یسههوور لە ئێسههتا كە سههی بههی بههی ی"نههاڤین تههیرۆژهەاڵ كاروبههاری" سەرنووسههەری بههوئێن، جێرمههی 2162ی  ی ژانوییه24 49

 .نێوان كەوتۆتە ناكۆكیان نیوخۆیاندا  له ئێستا یەیسوور توندوتیژییەكانی
 .بۆتەوە نهیک رووخان لە  رێژیمه و ئه و  بوونه ئاوا بەرەو  هیسووری ێمیڕژ دوارۆژەکانی  که ڵی ده ئامریکا کۆماری سەرۆک ئۆباما، باراک 2162ی  ی ژانوییه25 51
  .وه کێشنه ده  هیسووری  له چاودێرانیان وانیش ئه کانی، دێره چاوه ی وه کشاندنه بۆ بستان ڕه عه بنیاری دوای  که ڵێن ده نداو که هاوکاریی شووڕای واڵتانی 2162ی  ی ژانوییه25 56
 سهووری هێێهی یەیسهوور  کهه یانهد رایگه ئەسهەد رێژیمهی رووخهانی لە ربهنین ده رانی نیگهه وێهنای،  وەالیەتهی ئەكهبەر عەلی نێودەوڵەتی كاروباری بۆ خامنەیی راوێژكاری گەورە 2162 ی ی ژانوییه25 52

 . ئێرانه ئیسالمیی کۆماری
 ئافریقهای و هینهد برێهیهل، چهین، رووسهیە، لەگەل راوێژ بێ بە و الیەنە یەك كە بكا قبووڵ پێشنیارێە ناتوانێ ەیواڵتەك دەڵێ رووسیە دەرەوەی وەزیری ،"الۆرف سێرگێئی 2162ی  ی ژانوییه21 53

 بکر  ر سه  له حیسابی ئەمنیەت شووڕای بنیاری ک وه دواتر و درابێ باشوور
 . داوه یی تۆپخانه هێرشی وەبەر سووریەی ناوەندی لە" حەمما" شاری رابردوودا رۆژی 2 ماوەی لە دیكە جارێكی بۆ یەیسوور ئەرتەشی 2162ی  ی ژانوییه21 54
 رێژیمهی  بهه ندیهدار پێوه سهی که 22 و وتی نهه کۆمپانیهای 3 بانهک، 4 دژی له نوێی لێکی مارۆگه گه ی که واڵته  که یاند رایگه  ممه چوارشه رۆژی کانادا ی وه ره ده زیری وه برید، جان 2162ی  ی ژانوییه27 55

 . کردوه ر هد د سه ئه
 .بكەن مەحكووم ئەسەد بەشار رێژیمی تێیدا كە بنیارنامەیەكن كردنەوەی كۆ سەرقاڵی عەرەب یەكیەتیی وێنای رۆژئاواییەكان هێهە 2162ی  ی ژانوییه27 51
 . واڵته و ئه ختی پێته ش ،دیم نهیکی  له اڵت سه ده یارانی نه ینگییگر کانی نده ناوه  له  کێکه یه  دووما شاری  خسته خۆیان  هیسووری شی ڕته ئه کانی هێهه 2162ی  ی ژانوییه27 57
 .کوژراون  واڵته و ئه کانی جۆراوجۆره  شاره  له د سه ئه شار به اڵتی سه ده رانی دژبه  له س که 35 م النیکه ینی هه رۆژی  که ڵێن ده  هیسووری  له مرۆڤ مافی چاالکانی 2162ی  ی ژانوییه28 58
  زووه رچی ههه كە  كهردوه ئیسهالمی كۆمهاری  رێژیمه و ئه ستانی ده کاربه لە داوای ئیسالمی کۆماری ی کداره چه  5 ئەم گرتنی هەواڵی راگەیاندنی وێنای ئازاد یەییسوور ئەرتەشی 2162ی  نوییهی ژا28 59

 .دەر  بەرێتە ەیسووری لە خۆی نیهامیەكانی هێهە واوی ته
 .                                                                             کوژراون ش دیم شاری ری ورووبه ده  له ناڕازییان  له  دیکه سی که 66 ندانیش رێبه ی 8 ، ممه شه رۆژی  له  که ڵێن ده  هیسووری  له مرۆڤ مافی نیچاالکا 2162ی  ی ژانوییه29 11
 .      هێشتوه جێ  به ی یهیسوور  میشه هه بۆ ماس حه سیاسیی ری فته ده رۆکی سه ل، شعه مه خالید ن که ده  وه له باس کان زانیارییه و کدیپلۆماتی  رچاوه سه 2162ی  ی ژانوییه29 16
 س کهه 21  کهه کهوژراون  هیسهووری کهانی جۆراوجۆره  ناوچهه  لهه س کهه 11 م النیکهه  ممه کشهه یه رۆژی ڵهێ ده ، نه نده له شاری  له ی که بنکه  که  سووریه  له مرۆڤ کانی مافه دێری چاوه 2162ی  ی ژانوییه31 12

 .بوون نی ده مه ڵکانی خه وان له
 بنیهار واڵتە ئەم خەڵكهی سهمیی ره نهوێنەری وەك ە،یسهووری میللیهی شهوورای ناسهینی رەسهمی بە ی باره لهه عەرەب واڵتهانی یەكیەتیی كە رایگەیاند عەرەبستان دەرەوەی وەزیری 2162ی  ی ژانوییه31 13

 .دەدەن
 دەوڵەتههی دژی حیهبەكههانی و سیاسهییەكان كەسههایەتیە لە ئەسهەدە، شههار به رێژیمههی دژی ئۆپۆزیسهیۆنی گەورەتههرین كە ەیسهووری میللیههی شههوورای ئەلعەرەبهیە، راپههۆرتی بەپێهی 2162ی  ی ژانوییه31 14

 . توهها پێە واڵتە ئەم خەڵكی ناڕەزایەتییەكانی ندنی سه ره په پاش و ەیسووری
 هەوڵهی دەوڵەت ماشهێنەكانی لە كاروانێە یەكشەممە شەوی  که گوتوویەتی ەیسووری ئازادیی ئەرتەشی فەرماندەرانی لە یەكێە" ئەلیەوم ئەلمیسر" رۆژنامەی راپۆرتی پێی بە 2162ی  ی ژانوییه36 15

 . بووه دروست نێویاندا  له پێکدادان و  قه ته و گرتوون پێ پێشیان ەیسووری ی ئازاده ئەرتەشی گروپەكانی بەاڵم ش ،دیم تیی وڵه نێوده فرۆكەخانەی بگەیەنێتە خۆی داوە
 کحاڵێه  لهه ش وه ئه. دابنیشێ دژبەرانی لەگەڵ رەسمی  یره غه شێوەیەكی بە مسكۆ لە كە كردوە قبووڵی ئەسەد بەشار دەوڵەتی رووسیە، دەرەوەی وەزارەتی راگەیاندنی پێی بە 2162ی  ی ژانوییه36 11

 لەژێههر كە دانووسههتانێكە چەشههنە هەر بەدژی شههووڕایە ئەم  کههه  یانههدوه راگه رۆیتێههرزی هەواڵههدەریی بە ەیسههووری دژبەرانههی شههووڕای پههلەبەرزی ئەنههدامانی لە یەكێههە  کههه  دایههه
 .بکر  رووسیەدا چاودێریی

 
 



 2162یمانگیفیۆرییه
 

 .ەمان لە بەردەست دایەیەی لە دەست داوە و ئێمە زیاتر لە نیوەی خاكی سوورییبەشار ئەسەد نیوەی خاكی سووری  دەڵێ که  سوورییهئەرتەشی ئازادیی  2162ی  ی فیۆرییه6 17
خهاکی   لە الیەن گرووپێكی نەناسهراوەوە لهه  که  كەسیی دیكە لە زیارەتكەرانی ئێرانی کردوه 66اسیان لە رفاندنی گرووپێكی کۆماری ئیسالمیی ئێران ب  ر به کانی سه نه یه راگه 2162ی  ی فیۆرییه6 18

 .دا رفێندراون  هیسووری
وان و  نێهوان ئهه  کهانی ئاشهتی لهه ی  نێوبژیهوانیی وتووێژه باره ی له ووسیه، پێشنیاری ر یهیشوورای نیشتمانیی سوور  د، ناسراو به سه شار ئه اڵتی به سه یارانی ده یمانیی نه هاوپه 2162ی  ی فیۆرییه6 19

 . وه د کرده دیان ره سه شار ئه تی به وڵه ده
و   و واڵتهه ری ئهه رانسهه سه  سیان له که 95تی  وومهکانی حک دا، هێهه  ممه رۆژی دووشه  له  که  وه ب ویان کردۆته   و واڵته له  یهیتی سوور وڵه یاری ده هاوکات چاالکانی سیاسیی نه 2162ی  ی فیۆرییه6 71

 . ش  کوشتوهدیمم، و  ک حه کانی وه شاره  له
                                                                                                                                                                                                                بههههێ بههههۆ نەهێشههههتنی سههههەركوت و تونههههدوتیژی لە الیەن            كە شههههوورای ئەمنیەتههههی رێكخههههراوی نەتەوەیەكگرتووەكههههان ده  وه كۆشههههكی سههههپی بههههۆ جههههارێكی دیههههكە رایگەیانههههده 2162ی  ی فیۆرییه6 76

 .اڵتە دەكاشار ئەسەدەوە، پشتیوانی لە خەڵكی ئەم و دەوڵەتی به
 .کانی بەشار ئەسەد لەم واڵتەدا كوژران تییه منیه كەس لە شەڕو پێكدادانی نێوان دژبەرانی دەوڵەت و هێهە ئه 611نهیە  2162ی  ی فیۆرییه6 72
  د لهه سهه شهار ئه ی به وه ک بهۆ داواکردنهی کشهانه یه ی پێشنووسی بنیارنامه وه لێکدانهو   هییرانی سووری ی قه باره  کان له کگرتوه یه  وه ته تی رێکخراوی نه منیه دانیشتنی شوورای ئه 2162ی  ی فیۆرییه2 73

 .ربنی ب ده ڕه تیی واڵتانی عه کیه ی پێشنیارکراوی یه ڵ بنیارنامه گه تیی خۆی  له ش دژایه جارێکی دیکه  اڵت بێ هیچ ئاکامێک کۆتایی پێ هات و رووسیه سه ده
  هیکوچۆڵ بهۆ سهووری کی نهاردنی چهه مارۆیهه گه  شهنه ههیچ چه  ی پشتیوانی لهه که واڵته  ڵێ که کان ده کگرتوه یه  وه ته رێکخراوی نه  له  یی رووسیه میشه ری هه چوورکین نوێنه ویتالی  2162 ی ی فیۆرییه3 74

 .ناکا
  ڵگرتن لهه سهت ههه ده  و مۆسکۆ بهه  زانیوه  رپرسانه ناپه  هیدژی سووری ی نو  له ڵ پێشنووسی بنیارنامه گه ندی له پێوه  ی له ڵوێستی رووسیه یی هه وه ته رێکخراوی لێبوردنی نێونه 2162ی  ی فیۆرییه3 75

 .کا بانگهێشت ده  هیکانی سووری کان بۆ راگگرتنی خوێننشتنه وڵه م هه رده به  ر له مپه دانانی له
 . س بووه زار که هه 1ی  مانگی دواییدا نهیکه 61ی  ماوه  له  هیکانی سووری ی کوژراوه کان، ژماره وهکگرت یه  وه ته پێی راپۆرتی رێکخراوی نه  به 2162ی  ی فیۆرییه3 71
وامن  رده ک بهه یهه بنیارنامه  هڕ پشهتیوانی کهردن له مهه له  کانی خۆیان بۆ قایل کردنهی رووسهیه ر وتووێژه سه  کان له کگرتوه یه  وه ته تی رێکخراوی نه منیه کانی شوورای ئه دیپلۆماته 2162ی  ی فیۆرییه3 77

 . وه کاته پشتناست ده  هیسووری  ند مان  توندوتیژی له چه  بی بۆ کۆتایی هێنان به ڕه تیی واڵتانی عه کیه ی یه رنامه به  که
ن مهافی پاراسهتنی  مهه رکۆماری یه بدوڵ  ساڵح، سهه لی عه ک عه وه  که  هیستانی سووری ده کاربهست  ده  درێته دا ده ره گه و ئه له  یه اڵڵه و گه ری رۆیتێرز ئه واڵده پێی راپۆرتی هه  به 2162ی  ی فیۆرییه3 78

 .ر قانووندا پارێهراو بێ رامبه به  د بدر  و ناوبراو له سه شار ئه به  قانوونی به
و  ری ئهه فه کانی ئێهران بهۆ سهه سهنووره  یه،یسهوور  رانی ئێرانهی لهه تکهه رفانهدنی زیاره  رنجدان بهه سه  به  کا که ده  وه کاتێکدا هێهی ئینتهامی کۆماری ئیسالمیی ئێران باس له  له 2162ی  ی فیۆرییه4 79

 .رفێندراون  یهیسوور  له  ئێرانی دیکه 1ینی  رۆژی هه  یاند که رایگه  بیه ڕه لعه ، ئه ستراوه به  واڵته
ر  بهۆ سهه  یهیکانی سهوور تییهه منیه ئه  الماری هێهه و رۆژی هەینی لە په  یهیکانی سوور ی توند و تیژییه درێژه  له ,ەیافی مرۆڤی سووریرامی عەبدوڕەحمان، سەرۆكی چاوەدێری م 2162ی  ی فیۆرییه4 81

 .كەس كوژران و سەدان كەس بریندار بوون 267ە النیكەم یرانی شاری حومسی سووری خۆپیشانده
  یشهتن بهه بهۆ گه  ڵکی سهووریه کانی خهه ک مافهه  یهه یاننامه رکردنهی به ده  ر ئێهران بهه گهه ئه  یانهد کهه ینی رایگه رۆژی ههه  شهوورای نیشهتمانیی سهووریهرۆکی  لیوون، سهه بورهان غهه 2162ی  ی فیۆرییه4 86

و  ڵ ئهه گهه ی گفتووگهۆ له وان ئامهاده ناسهێ، ئههسهمی ب ڕه ڕۆی ئێسهتا به ره سهت رێژیمهی سهه ده  بهۆ رزگهاربوون لهه  و واڵتهه ڵکی ئه مای دێموکناسی و شۆڕشی خه ر بنه سه  نیهامێک له
 .ن واڵته

 .یان ڤێتۆ کرد هیدژی سووری  ت له منیه ی شوڕای ئه مه ندان بنیارنه ی رێبه65،  ممه و چین رۆژی شه  رووسیه 2162ی  ی فیۆرییه4 82
تی  وڵهه کانی ده نامەی شهوورای ئەمنیەتهی رێكخهراوی نەتەوەیەكگرتووەكانیهان لە ممكهوومكرانی توندوتیژییههواڵتانی رۆژئاوا كردەوەی رووسیە و چین لەمەڕ ڤێتۆ كردنی بنیار 2162ی  ی فیۆرییه5 83

 .، مەحكووم كرد و واڵته دژی خۆپێشاندەرانی ئه  هیسووری
اڵتداری  سهه رێژیمهی ده  و چهی دیکهه  ر کهردوه ده  و واڵتهه یان له هیباڵیۆزی سووری  یاند که رکۆماری توونێ، رایگه رزووقی، سه ری رۆیتێرز، مۆنسێف مه واڵده پێی راپۆرتی هه  به 2162ی  ی فیۆرییه5 84

 .سمی ناناسن ڕه به  هیسووری
  ییهه زه و بهێ به دژی ئهه خێرایهی لهه  هبه  ت کهرد کهه منیهه شهووڕای ئه  داوای لهه  سهووریه  ی شاری حوم، لهه که کوژیه شه حکوومکردنی ره مریکا وێنای مه رکۆماری ئه باراک ئۆباما، سه 2162ی  ی فیۆرییه5 85

 .پیشان بدا  وه کاردانه  وامانه رده به
نههاردنی   ی بهه ن چهین و رووسهیه الیهه  لههه  ی هیی سهووری بهاره  ت لهه منیهه ی شههوورای ئه کان، ڤێتهۆکردنی بنیارنامهه کگرتوه یهه  وه تهه بهان کهی مهۆن، سهکرتێری گشهتیی رێکخههراوی نه 2162ی  ی فیۆرییه5 81

 .د زانی سه شار ئه بۆ به  ڵه یامێکی هه په
  پێی راپۆرتهه سهت پهێ كهردوە و بهه یهان ده" حهوم،" بە خەسهتی تۆپبهارانی چەنهد گەڕەكێکهی شهاری   وه ممه لە سەرلەبەیانیی ئەمنۆ دوشهه  تەیارە و تۆپ و تانكەكانی سووریه 2162ی  ی فیۆرییه1 87

 دا كوژراون  المارانه و په هكەس ل 29م  ڕۆ النیکه کان تا نیوه تاییه ره سه
ی رێکخهراوی  وه ره ده  لهه  خهواز  کهه ده  وه ئه  یهیساتباری سوور بارودۆخی کاره  یاند که تدا رایگه منیه شووڕای ئه  له  کانی چین و رووسیه کارشکێنییه  له  خنه ره  هیالری کلینتۆن به 2162ی  ی فیۆرییه1 88

 دا بین یه و کێشه ریی ئه سه یری چارهب  کاندا له کگرتووه یه  وه ته نه
دوا بەرپرسههیاری  وه و چههین لههه تەوەكههول كرمههان، بههراوەی خەاڵتههی ئاشههتی نوبێههل، گوتههوویەتی كە بەدوای ڤێتههۆكردنی بنیارنههامەی پێشههنیاركراوی شههوورای ئەمنههیەت، رووسههیە 2162ی  ی فیۆرییه1 89

 .ەنیکیی كوژرانی خەڵكی سووری ره سه
و چهین لە ڤێتهۆكردنی رەشنووسهی بنیارنهامەی رێكخهراوی  نهر ، كردەوەكهانی رووسهیە ە دادهیگرینگتهرین گرووپهی دژبەری دەوڵەتهی سهووری  یە كە بههیشوورای نیشتمانیی سوور  2162 ی ی فیۆرییه1 91

 .م دا ڵه قه  خەڵكی ئەم واڵتەی له وامیی كوشتنی رده یە بۆ بهینەتەوە یەكگرتووەكانی مەحكووم كردو ئەم كردەوەیەی بە ئیهن پێدان بە دەوڵەتی سوور
رتی  ر کهه سهه  مارۆی نهو  لهه شهدا گهه وه ڵ ئه گهه و له  وه توندتر بکاته  هیدژی رێژیمی سووری مارۆکان له  ی گه که واڵته  که  ولی داوه مریکا قه ی ئه وه ره زیری ده هیالری کلینتۆن، وه 2162ی  ی فیۆرییه7 96



 .ش  دابنێیمدۆ ریایی و پووڵ ب راگواستنی ده
  وه کردۆته بان   هیسووری  له کردن پێ راوێژ بۆ ی که وڵآته باڵیۆزی  که یاند رایگه هی  ویلیام بریتانیا ی وه ره ده زیری وه 2162ی  ی فیۆرییه7 92
 رۆژی دوو مهاوەی لە تهایبەت بە یە،یسهوور کهانی بنه و كوشهت ندی سهنه ره په كە  یانهدوه رایگه بەیاننامەیەكهدا رکردنهی ده  به مون كی بان رۆیترز، هەواڵدەریی راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی فیۆرییه7 93

 .رابگیر   کوشتاره ئەم خێرایی بە دەبێ مەترسیدارەو زۆر رابردوودا
 .گەڕاندەوە واڵتە ئەم پێتەختی ش ،دیم لە نیکا دیپلۆماته و  باڵوێهخانه ئەندامانی هەموو و داخست ەیسووری واڵتی لە خۆی باڵوێهخانەی مریکا ئه 2162ی  ی فیۆرییه7 94
 و رووسهیە  کهه وایە پێهی و یەیسهوور خەڵكهی كوشهتاری داوەتە دەسهتیان ئەسهەد بەشهار رێژیمهی هاودەستیی بە كە دەكا تاوانبار بەوە تاران رێژیمی میسر ئیخوانەلموسلیمینی 2162ی  ی فیۆرییه7 95

 .دەكەن ش دیم یدەسەاڵتداران هاوكاریی تاونانەدا لەم چینیش
 .ە كردۆته کانیان واڵته بانگهێشتی پێكردن راوێژ مەبەستی بە  هیسووری واڵتی  له خۆیان باڵوێهەكانی كە رایانگەیاند فەڕانسە ئیتالیاو ئیسپانیا، دەوڵەتەكانی 2162ی  ی فیۆرییه8 91
 ڵە، خهه كوشهتوبنی وامیی رده بهه  بهه ت باره سهه ئەسهەد بەشهار حكهوومەتی كردنهی مەحكهووم وێهنای كەنهداو ی ناوچهه عەڕەبیهی واڵتهانی, فەرانسهە هەواڵهدەریی راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی فیۆرییه8 97

 .وەدەرنا خۆیان واڵتەكانی لە ئەسەدیان بەشار رێژیمی باڵوێهەكانی
 دوای ی وه ئهه بهۆ دابهین واو تهه یی ئامهاده لهه بهێ ده  کهه تی گوتوویهه یه، له سهه مه م بهه ت باره سهه خهۆی رانیی نیگهه ربنینهی ده ڕای ره سه ئیسرائیل رگریی به زیری وه باراک، یهود ئه 2162ی  ی فیۆرییه9 98

 .حیهبوڵ  ستی ده وێته که نه  هیسووری کانی وتووه پێشکه که چه ، هیسووری رژێمی رووخانی
 جێ جێبهه بهواری  بخاتهه  والتهه و ئهه لكی خهه دژی لهه کان توندوتیژییه راگرتنی ی باره  له خۆی کانی قسه  هیسووری رکۆماری سه د، سه ئه شار به  که  ره گه ئه و ئه یاند رایگه مریکا ئه 2162ی  ی فیۆرییه9 99

 . مه که زۆر کردن
 .کا ده  هیسووری  له کان توندوتیژییه  به هێنان کۆتایی بۆ د سه ئه کانی هڵێنی به ر سه له پێداگری و زانێ ده" نتقی نامه" شتێکی  به ش دیم  له کان باڵیۆزه ی وه کردنه بان   رووسیه 2162ی  ی فیۆرییه9 611
 پههێ  وه هیسههووری اڵتی سههه ده ی نههده پنوپاگه ماشههێنی ریهههی  چۆتههه الوڕۆف  کههه ی وه بههه و  گرتههوه  رووسههیه کانی ڵوێسههته هه  لههه ی خنههه ره  وه یههه باره م لههه ئاڵمههان ی وه ره ده زیههری وه 2162ی  ی فیۆرییه9 616

 .ربنی ده خۆی ناخۆشبوونی
 .کوژراون حوم، شاری بۆ  هیسووری شی ڕته ئه کانی هێهه هێرشی هۆی  به س که 62 م النیکه  وه کرده ب وی  ممه چوارشه رۆژی  ڕانسه فه ری واڵده هه 2162ی  ی فیۆرییه9 612
 شهوورای بنیارنهامەی ڤێتهۆكردنی بهارەی لە چهین رووسهیەو هەڵوێسهتی لە رەخهنەی هەینهی رۆژی عەرەبسهتان، پاشای ،عەبدوڵ  مەلەك ,رۆیترز هەواڵدەریی راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی فیۆرییه61 613

 .گرت ەیسووری دژی ئەمنیەت
 یەیسهوور بهۆ عەرەب یەكیەتیهی و ەكگرتووەكهاننەتەوەی رێكخهراوی هاوبەشهی هەیئەتێكهی ناردنی لەسەر داهاتوودا حەوتووی لە عەرەبی واڵتی 22 دەرەوەی وەزیرانی  قەراره 2162ی  ی فیۆرییه61 614

 .ن بکه بیروڕا ئالوگۆری کتر یه ڵ گه له
 ت وڵهه ده کانیتی منیهه ئه  هێههه سهتی ده به  واڵتهه و ئهه جیاجیاکانی  ناوچه  له س که 615 م النیکه کوژرانی  له باس  یهیسوور کانی تیه زایه ناڕه نگی هاوئاهه کانی کۆمیته تیی کیه یه 2162ی  ی فیۆرییه61 615

 .کوژراون حوم، شاری  له وان له س که 31  له زیاتر  که کا ده  ممه شه پێنج رۆژی ی ئێواره تا
 و ئهه ی وه ره ده زیهری وه جهۆن چهای ڵ گهه له و  کهردوه نیان پکهه ری فه سهه ر وبهه مه له رۆژ نهد چه  یهیسهوور ئۆپۆزیسهیۆنی  لهه ک یهه لێژنه یاند رایگه چین ی وه ره ده کاروباری تی زاره وه 2162ی  ی فیۆرییه61 611

 . بووه گفتووگۆیان و وتن چاوپێکه  واڵته
 .بێێن جێ  واڵته و ئه کوو تاوه  داوه  یهیسوور کانی دیپلۆماته  به تی مۆڵه کاتژمێر 72 لیبی کان، راپۆرته پێی  به 2162ی  ی فیۆرییه61 617
 رێهە ئەوە سهەر لە خۆیانهدا وتهووێژی لە ئۆردۆغهان ئۆبامهاو كە  رایگەیانهدوه بەیاننهامەیەك دەركردنهی بە سهپی كۆشهكی" پهرێ، شهێیتێد ئاسهۆ" ەریهەواڵد راپۆرتی پێی بە 2162ی  ی فیۆرییه66 618

 .بدەن یەیسوور لە ئەسەد بەشار دەوڵەتی هەوڵەكانی كردنی مەحكووم بە درێژە كە كەوتوون
 ی قهه ته ر بهه  وتهه که ش رتهه ئه بااڵی کی یه رمانده فه و  واڵته و ئه سپای کی یه خۆشخانه نه رۆکی سه لخولی ئه عیسا ژێنێناڵ  یهیسوور سمیی ره ریی ڵدهوا هه سانا، راپۆرتی پێی به 2162ی  ی فیۆرییه66 619

 .کوژرا و ناسراو نه کدارێکی چه ند چه
 و  کهراوه  ئامهاده ەیسووری مەسەلەی بە ت تایبه رەشنووسە ئەم. كردەوە ب و دا نێونەتەوەیی رێكخراوی گشتی ۆڕیك لە نوێیان بنیارنامەیەكی رەشنووسی عەرەبستان نوێنەرانی 2162ی  ی فیۆرییه66 661

 .كراوە خوێننێژی بە هێنان كۆتایی بۆ عەرەب یەكیەتیی گەاڵڵەی  له پشتیوانی تەواوەتی بە لەودا
 بە و ەیسهووری ئێسهتای كاربەدەسهتانی لەگەڵ پێوەنهدییەكانیان تەواوی پچنانهی مەسهەلەی لە باسهیان خۆیانهدا شهووڕای ایینایاسه كۆبوونەوەی لە عەڕەب واڵتانی یەكیەتیی 2162ی  ی فیۆرییه66 666

 . كردوه واڵتەی ئەم ئۆپۆزێسیۆنی نیشتمانیی شووڕای ناسینی رەسمی
 دژی كە هێرشههانەی ئەم كە كههردەوە وریاییههان بەیاننامەیەكههدا لە مههرۆڤ مافەكههانی اروبههاریك بههۆ مههون کههی بههان تههایبەتیی راوێژكههارانی" لههۆك ئێههدوارد" و" دێنێهه  فرانسههێ،" 2162ی  ی فیۆرییه66 662

 .مرۆڤایەتیە دژی جینایەت دەكر ، ەیسووری لە ناڕازییان
  کهه ڵهێن ده  ڕانسهه فه ڵکی خهه ی56 دا سهه  کهه  کها ده  وه لهه بهاس وه، بۆتهه به و" ئهاتالنتیکۆ" ئینتێرنێتهی ڕی ماڵپهه  لهه نهدان رێبه ی26 ینی ههه رۆژی  کهه ک راپرسهییه کانی ئاکامه 2162ی  ی فیۆرییه66 663

 .بگر   واڵته و ئه تی وڵه ده یارانی نه دژی له  هیسووری رێژیمی کانی توندوتیژییه  به پێش بێ ده کان کگرتوه یه  وه ته نه رێکخراوی کانی هێهه
 . داوه مریکا ئه  به  یهیسوور تی وڵه ده ر سه  فشارهێنانه بۆ نوێی کی یه اڵڵه گه ی که واڵته  که کرد ی وه ئه باسی ینی هه رۆژی ، تورکیه ی هو ره ده زیری وه ئۆغێو، داود د حمه ئه  2162ی  ی فیۆرییه66 664
 کهوژراون س کهه س کهه 28 م النیکه ، هیسووری ی وره گه شاری مین دووهه ب، له حه شاری  له بۆمب دوو ی وه قینه ته دوای دوابه  که ڵێن ده ب ویان  یهیسوور کانی تییه وڵه ده  نه یه راگه 2162ی  ی فیۆرییه66 665

 .بوون بریندار سیش که 235 و
 .ن واڵته و له ربازبوون ده و  یهیسوور جێهێشتنی بۆ لێک رێگاگه ی وه دۆزینه ریکی خه د سه ئه شار به نهیکانی و ستنۆیشتوو ده سانی که ی زۆربه مریکا ئه تی وڵه ده ی وته  به 2162ی  ی فیۆرییه62 661
 سهمی ڕه به ، واڵتهه و ئهه ڵکی خهه خهۆڕاگریی  لهه ئاڵمهان تی وڵهه ده پشهتیوانیی داوای بێهرلین  لهه نیهدا مه چاپه کۆنفنانسهێکی  لهه  هیسهووری ئۆپۆزیسیۆنی ندامانی ئه  له ک یه ژماره 2162ی  ی فیۆرییه62 667

 .کرد ئاڵمانیان واڵتی  له د سه ئه رێژیمی باڵیۆزی رکردنی ده و ڵک خه ی قینه راسته ری هنوێن ک وه  یهیسوور نیشتمانیی شووڕای ناسینی
 .کا ده  یهیسوور تیی یارمه دۆالر میلیارد ک یه ئێران رێژیمی  که  کردوه یان وه ئه باسی نهێنی لێکی گه ڵگه به  به ستن به پشت  به" تێ، ئاڕ ها"  ی رۆژنامه 2162ی  ی فیۆرییه63 668
 واڵتهانی نێهوان  لهه دانیشهتن سهێ  ممه کشهه یه رۆژی ، وامهه رده به  واڵتهه و ئهه جیاجیاکهانی  ناوچهه ر سهه  بهۆ  هیسهووری شهی ڕته ئه الماری پهه و یی تۆپخانه هێرشی  که کاتێکدا  له 2162ی  ی فیۆرییه63 669

 .چوو  ڕێوه به میسر ختی پێته ، قاهیره  له  هیسووری یرانی قه ی باره  له بی ڕه عه



  .  وه بکشێته دەسەاڵت كەلە  وه كرده ئەسەد بەشار لە داوای مووریتانی پێتەختی ،"نەواكشووت"لە رۆژنامەوانیدا كۆنفرانسێكی له توونێ، ئەلمەرزووقی سەركۆماری ئەلمونسیف 2162ی  ی فیۆرییه63 621
 تبار تۆمهه و ئهه کانی تهه جینایه و د سهه ئه شهار به  لهه نگری الیهه  بهه ی سهووریه  لهه بی ڕه عهه تیی کیهه یه دێرانی چهاوه ی لێژنهه رپرسی به لدابی، ئه د ممه ممه  هیسووری ئۆپۆزیسیۆنی 2162ی  ی فیۆرییه63 626

 . کردوه
 تیی کیهه یه دێرانی چهاوه ی لێژنهه رپرسهی به لهدابی، ئه د ممهه ممه ، قهاهیره  لهه بی ڕه عه واڵتانی تیی کیه یه  له ندام ئه ی وه ره ده زیرانی وه دانیشتنی چوونی ڕێوه به ڵ گه له هاوکات 2162ی  ی فیۆرییه63 622

 . وه کێشایه کار  له ستی ده  هیسووری  له بی ڕه عه واڵتانی
 گواسهتنەوەی لە پشهتیوانی مسهكۆ نەزانهێ، هاوسەن   به  اڵتهو و ئه کانی رووداوه ڵ گه له  یهیسوور دژی بنیارنامەی رەشنووسی كە ئەوكاتەی تا دەڵێ رووسیە دەرەوەی وەزارەتی 2162ی  ی فیۆرییه63 623

 .ناكا کان کگرتووه یه  وه ته نه رێكخراوی گشتیی كۆڕی بۆ  هیسووری پرسی و  یه نده روه په و ئه
 ئەسهەد بەشهار ریژیمهی چهونکی بێهنن، یان ڵوێسهتانه هه و به کۆتایی  که  وه دهکر وریا دیان سه ئه شار به پشتیوانی واڵتانی نو  رله سه كۆبوونەوەیەدا لەم ەیسووری ئۆپۆزیسیۆنی 2162ی  ی فیۆرییه63 624

 . وه ببیننه خۆیان ناتوانن دا دوارۆژ ی سوورییه  له  رێژیمانه و ئه و دەڕووخێ گومانێە و شە هیچ بێ
 تی دژایههه ڵ گههه له ، هیسههووری بههۆ ڕيبی عههه والتههانی و  کان کگرتوه یههه  وه تههه نه رێکخههراوی ئاشههتیی انیر پههارێهه نههاردنی بههۆ بی ڕه عههه واڵتههانی تیی کیههه یه کانی پێشههنیاره نههوێترین 2162ی  ی فیۆرییه64 625

 .کرا لێ پێشوازی  وه رۆژئاواییه واڵتانی ن الیه له اڵم به ، بۆوه ڕوو رووبه لوبنان و زایر لجه ئه
 رەد تەواوی بە ەیسههووری قەیرانههی چارەسههەریی بههۆ عەرەب یەكیەتیههی تههازەی گەاڵڵەی واڵتەكەی  کهه رایگەیانههد یەكبەیاننههامە دەركردنههی وێههنای میسههر لە ەیسههووری نهوێنەری 2162ی  ی فیۆرییه64 621

 .دەكاتەوە
 . دەربنیوه دێموكراسی و زادیئا دەستەبەركردنی بۆ ئێران خەڵكی خەباتی لە خۆیان پشتیوانیی بەیاننامەیەك، ی وه ب وکردنه بە  یهیسوور نیشتمانیی شوورای ئەندامانی 2162ی  ی فیۆرییه65 627
 .بوون كەس 43 م النیکه واڵتە ئەم جیاجیاكانی ناوچە لە دووشەممە رۆژی كوژراوانی ی ژماره كە رایانگەیاند سێشەممە رۆژی ەیسووری دەوڵەتی یارانی نه 2162ی  ی فیۆرییه65 628
 الیەم لە ەیسههووری بنیارنههامەی ڤێتههۆكردنی هههۆی بە ئەمنهیەت شههووڕای لە رەخههنەی تونههدی بە نەتەوەیەكگرتووەكههان ویرێكخهرا مرۆڤههی مههافی بەرزی كۆمیسههیری پههیالی، نهاوی 2162ی  ی فیۆرییه65 629

 . گرتوه  وه چینه رووسیەو
 دەوڵەتهی كردەوەكهانی لە رەخهنەی تونهدی بە انەتەوەیەكگرتووەكانهد رێكخهراوی گشهتی كهۆڕی لە نەتەوەیەكگرتووەكان رێكخراوی مرۆڤی مافی بەرزی كۆمیسیری پیالی، ناوی 2162ی  ی فیۆرییه65 631

 .کرد حکووم مه توندی  به دی سه ئه رێژیمی کانی وه کرده و گرت ەیسووری لە ئەسەد بەشار
 لهێ ڵکی کهه  یهیسهوور تی وڵهه ده رانی دژبهه رکوتی سهه  لهه د سهه ئه شهار به اڵتی سهه ده سهتی رده به  نهه یخه ده  رووسهیه و ئێهران ی کوچۆڵهه چه و ئه  یه وه ئه رانی نیگه  که ڵێ ده مریکا ئه 2162ی  ی فیۆرییه61 636

 .   رگیر  وه
 داوای بەغهدا كە ڵهێ ده عێهراق دەوڵەتی وتەبێژی .چێ ده بەڕێوە ەیسووری واڵتی بەشداری بێ بە عێراق لە عەرەبی واڵتانی كۆبوونەوەی ئیسنا، هەواڵدەریی راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی فیۆرییه61 632

 .بكا عەرەبیدا واڵتانی كۆبوونەوەكانی لە بەشداری كە نەكردوە ش دیم لە
 . هیسووری  چێته ده  رۆژه دوو رێکی فه سه بۆ ینی هه ڕۆ ئه چین، ی وه ره ده زیری وه جێگری جوون، ژای  که یاند رایگه  ممه شه پێنج رۆژی چین ی وه ره ده تی زاره وه بێژی گوته 2162ی  ی فیۆرییه67 633
 .ن بكه ممكووم  واڵته و ئه ناڕازیانی لەگەڵ ەیسووری هەڵسوكەوتی دا گشتی كۆبوونەوەی لە  داوه بنیاریان کان کگرتووه یه  یه وه ته نه رێکخروی  له ندام ئه واڵتانی 2162ی  فیۆرییهی 67 634
 بە بەرامهبەر مرۆڤهی دژە تهاوانی ئەسهەد بەشهار رێژیمهی  کهه رایگەیانهد رێبەنهدان ی 27 شهەممە، پێنج رۆژی کان کگرتووه یه  وه ته نه رێكخراوی گشتی سكرتێری موون، كی بان 2162ی  ی فیۆرییه67 635

 .دەدا ئەنجام یەیسوور خەڵكی
 .كردەوە كۆ ەیسووری نیدژبەرا بۆ ئەمن تێپەڕگەی پێكهێنانی بۆ واویان ته ندیی زامه ره دەن ، زۆرینەی بە شەممە پێنج رۆژی ئوروپا یەكیەتیی ئەندامانی 2162ی  ی فیۆرییه67 631
  لقاعیهده ئه چهاالکبوونی د، سهه ئه شهار به حکوومکردنی مهه بهۆ کان کگرتوه یهه  وه تهه نه رێکخراوی گشتیی کۆڕی ی بنیارنامه سندکرانی په دوای مریکا ئه زانیاریی بااڵی رپرسێکی به 2162ی  ی فیۆرییه68 637

                                                                                                                                  .   زانیوه رانی نیگه جێی شتێکی  به ی واڵته و له
  وه تههه نه رێكخههراوی گشههتی كههۆڕی لە تەواڵ ئەم خەڵكههی خوێنههاویی كردنههی سههەركوت هههۆی بە ەیسههووری رێژیمههی كردنههی مەحكههووم بنیارنههامەی كرانههی پەسههند پههاش رۆژێههە 2162ی  ی فیۆرییه68 638

 .پەالمار بەر  كەوته خەستی بە  رۆژ 64  بۆ" حۆم،" شاری کاندا، کگرتووه یه
 سهههتپێکردنی ده کههاتی  لهههه  کههه  مشههه ده  لههه  هیسهههووری اڵتی سههه ده نارازیههانی خۆپیشهههاندانی ترین وره گههه ر سهههه  کههرده هێرشهههیان  ممه شههه رۆژی  یهیسهههوور کانی تیههه منیه ئه  هێهههه 2162ی  ی فیۆرییه69 639

 .چوو  ڕێوه به  یهیسوور رکۆماریی سه کۆشکی کیلۆمیتریی ک یه  له وتوو ڵکه هه"  زه لمه ئه" تیی منیه ئه ی ناوچه  له  خۆپیشاندانه و ئه.  خراوه رێک ئێستا تا  وه کانه تیه زایه ناڕه
 لە داوایهان فەرانسهە و بریتاینها ، وه وتهه که لهێ كەسهی دەیهان برینهداربوونی و كهوژران هەینیدا رۆژی  له نیا ته  که ەیسووری  له ندانەکانخۆپێشا ندنی سه ره په لەگەڵ هاوكات 2162ی  ی فیۆرییه69 641

 .بدا یانیارمەتی د سه ئه شارا به رووخاندنی بۆ بتوانێ جیهان تا بن یەكگرتوو که  کردوه  واڵته و له د سه ئه شار به ری دژبه جۆراوجۆرەكانی الیەنە
 کاتهدا مان ههه لە و كراوە تێرۆر حەڵەب شاری لە واڵتە ئەم رزی به پایه بەرپرسێكی رێبەندان ی 29 شەممە رۆژی ەیسووری حكوومەتی هەواڵدەریی ،" سانا" راپۆرتی بەپێی 2162ی  ی فیۆرییه21 646

 .داوە مسیانحو شاری پەالماری دیكە جارێكی بۆ دەوڵەت هێهەكانی گوتوویانە ئەسەد دژبەرانی
 كە كهردوە لهێ داوای قهاهیرەیە، لە ئێستا كە ەیسووری لە واڵتە ئەم نوێنەری لەگەڵ چاوپێكەوتنێە پاش میسر، دەرەوەی وەزیری ،"عەمرەو ممەممەد" راپۆرتەكان، پێی بە 2162ی  ی فیۆرییه21 642

 . وه کاته نه  هیسووری ردانی سه  دووباره ی وه ئاگادارکردنه تا و بمێنێتەوە میسر  له جار 
 وتووی حهه کۆتهایی  له رێفراندۆم شانۆی بردنی ڕێوه به بۆ خۆی ی رنامه به ، والته و له الت سه ده یارانی نه نیهامی رکوتی سه ی درێژه ڕای ره سه ، یهیسوور رکۆماری سه د سه ئه شار به 2162ی  ی فیۆرییه26 643

 .با ده  ڕێوه به داهاتوو
 و  کوشهتوه ڵکیان خهه  لهه س کهه 1111  م النیکهه واڵتهه و ئه ڵکی خه تی زایه ناڕه مان  66 ی ماوه  له  سووریه کانی تیه منیه ئه  هیهه مرۆڤ، مافی کانی رێکخراوه کانی ئاماره پێی  به 2162ی  ی فیۆرییه26 644

  داوه ست ده  له گیانیان کان کداره چه  یاره نه ڵ گه له ڵچوون تێکهه  له  واڵته و ئه کانی تیه منیه ئه  هێهه و ش ڕته ئه ربازی سه 2111  له زیاتر کا ده ئیدیعا دیش سه ئه تی وڵه ده
 واڵتهانی پشهتیوانی وامیی رده بهه ئاکهامی  کهه تی نووسهیویه خۆیهدا ی ممه دووشهه رۆژی می کهه یه ی ڕه الپه  له ، چینه کۆمۆنیستی حیهبی بێژی گوته  که چین ڵکی خه رۆژی ی رۆژنامه 2162ی  ی فیۆرییه26 645

 . وه ناهێێێته بیانی واڵتانی ی کدارانه چه ردانی ستێوه ده  له  جگه ک یه چاره رێگه هیچ  که بێ ده نێوخۆیی ڕێکی شه روودانی ، یهیسوور التی سه ده یارانی نه  له رۆژئاوا
 زیهاتر رۆژ ڵ گهه رۆژله  یهیسوور نیشتمانیی شووڕای  که  گوتوه رۆیتێرزی ری واڵده هه  به  مه شه ره ی3  مه چوارشه رۆژی ، سووریه نیشتمانیی شووڕای رانی ریبه  له کوودمانی، بێسما 2162ی  ی فیۆرییه23 641

 . ئاراوه  بێته  هیسووری  له بیانی والتانی نیهامی ردانی ستێوه ده  که بێ ده خۆش پێی
 ین کهه ده حکووم مهه تونهدی  بهه تی، خۆیهه ی که ڵکه خه ڵ گه له ڕ شه ریکی خه  که  هیسووری تی وڵه ده تی سیاسه  ئێمه  که  هاتوه  وه یه باره و هل نوور حیهبی تی تایبه نراوی یه راگه  له 2162ی  ی فیۆرییه23 647



 .پچنێنین ده واوی ته  به کا، ده د سه ئه شار به رێژیمی  له پشتیوانی  که تاران ڵ گه له خۆمان کانی ندییه پێوه و
 لە دەفتەرێهە بهۆ هێرشهكدا لە فەرانسهەوی سهاڵەی 28 وێنەگهری راپهۆرتنێرو ئۆشهلیە رێمهی و تهایمه سهاندی بریتانیهایی حەوتوونامەی ئامریكایی هەواڵنێری كالوین، ماری 2162ی  یهی فیۆری23 648

 .رانكوژ ، کراوه دیاری حوم، شاری لە هەواڵنێران بۆ یەیسوور دەوڵەتی دژبەری چاالكانی الیەن لە كە عێمرۆ گەڕەكی
 ئەگەر كە كهرد پێهداگری چوارشهەممە رۆژی ئامریكها ، وامه رده به  شێوه توندترین بە ئەسەدەوە شار به رێژیمی الیەن لە ەیسووری ناڕازییانی دڕندانەی سەركوتی كە لەحاڵێكدا 2162ی  ی فیۆرییه23 649

 .دەكا  هیسووری رانی دژبه هاوكاریی امینیه شێوەی بە واڵتە ئەم نەداتەوە، سیاسییەكان رێگەچارە واڵمی ئەسەد شار به
 یانهد رایانگه شهدا هاوبه کی یهه یاننامه به  لهه ب ڕه عه واڵتانی تیی کیه یه گشتیی سکرتێری بی، ره لعه ئه بیل نه و کان کگرتووه یه  وه ته نه رێکخراوی گشتیی سکرتێری مون، گی بان 2162ی  ی فیۆرییه24 651

 . بژاردوه ل هه  هیسووری یرانی قه ریی سه چاره بۆ خۆیان تیی تایبه ری نوێنه ک وه کانیان کگرتووه یه  وه ته نه رێکخراوی شوویپێ سکرتێری نان، عه کۆفی  که
 دا ندییهه پێوه و لهه ر ههه و  ڕیوه تێپهه س کهه 8111  لهه  یهیسهوور رابهردووی سهاڵی ک یهه کهانی کوژراوه ژماری کان کگرتووه یه  وه ته نه رێکخراوی تیی تایبه ی کومیته راپۆرتی پێی به 2162ی  ی فیۆرییه24 656

 .خراون زیندان  له و ر سه سبه ده  وه هیسووری کانی تییه منیه ئه  نده ناوه ن الیه  له ش واڵته و ئه ڵكی خه  له س که 68111
 شهی ڕته ئه و تی وڵهه ده رزی بهه پله سهتانی ده کاربه وخۆی راسته رمانی فه  به د سه ئه اڵتی سه ده یارانی نه بنی و وشتک ڵێ ده کان کگرتوه یه  وه ته نه رێکخراوی ی وه لێکۆڵینه ی کۆمیته 2162ی  ی فیۆرییه24 652

 .چێ ده  ڕێوه به  واڵته و ئه
 کهانی تیرهاوێژه ک تهه سهتی ده  بهه منهداڵ 511  لهه پتهر دا سهاڵی رابهردۆ  ک هیه  لهه  کهه ڵهێ ده کان کگرتووه یهه  وه تهه نه رێکخراوی کانی راستییه دوای  به ڕان گه ی کومیته راپۆرتی 2162ی  ی فیۆرییه24 653

 .کوژراون  وه ده سه ئه شار به تی وڵه ده
  بهه و تهوونێ، واڵتهی  لهه ینی ههه رۆژی د سهه ئه شهار به نگهی بروزه زه و رکوت سهه کانی ته سیاسهه ری دژبهه جۆراوجهۆری واڵتهانی شداری به  به" یهیسوور ڵکی خه دۆستانی"کۆنفنانسی 2162ی  ی فیۆرییه25 654

 .                                                                                                                            کرد کار  به ستی ده زرووقی لمه ئه مۆنسێف کانی قسه
 بتهوانن کوو تهاوه بهن نه  هاوده کتری یهه ڵ گهه له بهێ ده  گرووپانهه و ئهه گهوتی و کهرد دی سهه ئه شهار به یارای نهه کانی گرووپهه نێهوان  لهه تیی کیه یه داوای ر هت قه ی وه ره ده زیری وه 2162ی  ی فیۆرییه25 655

 .ن بکه ر به سته ده خۆیان بۆ دۆست واڵتانی زیاتری کی پشتیوانیه
 .بوون بریندار سیش که یان ده و کوژران س که 26  هیسووری ی وره گه شاری مین دووهه ب، له حه و حوم، کانی شاره ڵکی خه ینی هه رۆژی خۆپیشاندانی  له 2162ی  ی فیۆرییه25 651
 و ئهه و  مانههه ده  ئێمهه گوتیشهی و ئهه. کرد ی هیسووری  له ئاشتی پاراستنی بۆ بی ڕه عه هێهێکی پێکهێنانی داوای سانیش ئالی جاسم بن حامد شێ  ریش، ته قه ی وه ره ده زیری وه 2162ی  ی فیۆرییه25 657

 .بێ  هیسووری  له کان توندوتیژییه راگرتنی ستپێکی ده  دانیشتنه
 و ئهه کهانی کورده  بهه خودموختاری خێبنوو د سه ئه شار به اڵتی سه ده ر گه ئه  که یاند رایگه  هیسووری دۆستانی کۆنفنانسی  له  سووریه نیشتمانیی شووڕای رۆکی سه لیوون غه بورهان 2162ی  ی فیۆرییه25 658

 .در  ده  واڵته
 شههار به كە هههاتوە ئەوە كههاتی كە راگەیانهد هەواڵنێرانههی بە كورتههدا وتههووێژێكی لە دانمهارك وەزیههری سههەرۆك لەگەڵ چههاوپێكەوتنی پهاش هەینههی رۆژی ئامریكهها سهەركۆماری 2162ی  ی فیۆرییه25 659

 .رابگیردر   واڵته و ئه دەوڵەتی دەستی بە ەیسووری خەڵكی كوژرانی كە ئەوەیە تیكا ئێستا و  وه بکشێته دەسەاڵت لە ئەسەد
 ئەلئەزههری مهگەوتهی لە هەینهی نهوێژی خوتبەکهانی لە فەلەسهتین  لهه حەمهاس بههوتنەوەی ڕێبەرانهی لە یەکێهک ،"هەنهیە ئیسماعیل"  دا نەکراو چاوەڕوان هەڵوێستێکی لە 2162ی  ی فیۆرییه25 611

 ئهازادی دەسهتهێنانی وه بهۆ وێهنە بێ قارەمانەتییەکی بە ئەوانی خۆڕاگریی و سەرهەڵدان و دەربنی ەیریوسو ڕاپەڕیوی خەڵکی بۆ خۆی پشتیوانیی ئاشکرا بە میسر، قاهیرەی
 .ناوبرد دا  واڵته لە چاکسازی و

 و نهاهێێن جهێ تەنیها بە واڵتە ئەم خەڵكهی" ەیسهووری هاوڕێیهانی"  کهه یانهد رایگه كلینتهۆن هیالری .ێدەڕووخ ئەسەد بەشار رێژیمی كە  داوه دڵنیایی ئامریكا دەرەوەی وەزیری 2162ی  ی فیۆرییه25 616
 .بكا  هیسووری ناڕازییانی هاوكاریی جاران  له زیاتر ئامادەیە ئامریكا

 لە كە  كهردوه رزگهار ی"سهرجە" شهاری خەڵهە، هاوكهاریی بە یەیسهوور ئهازادی یئەرتەشه  کهه رایگەیانهد رەشهەممە ی 5 هەینهی، رۆژی ەیسهووری شۆڕشی هاوئاهەنگیی كۆمیتەی 2162ی  ی فیۆرییه25 612
 .كەوتوە هەڵ" زاویە جەبەلول" ناوچەی

 167 اڵت، سههه ده یارانی نههه دژی  لههه ئەسههەد شههار به رێژیمههی وەحشههیانەی سههەركوتی سههەرەڕای كە رایگەیانههد شههەممە رۆژی ەیسههووری خەڵكههی شۆڕشههی هاوئههاهەنگی كههۆمیتەی 2162ی  ی فیۆرییه21 613
 . بەڕێوەچووه واڵتە ئەم جۆراوجۆرەكانی ناوچە لە خۆپێشاندان

 ی واڵتهه و ئهه نهوێی بنەڕەتیهی قهانوونی ر سهه  لهه راپرسهی  ، واڵتهه و لهه کان تیژییهه و تونهد ندنی سهه ره په و کان ئارامه  ناوچه بۆمبارانی لەگەڵ هاوكات ئەسەد شار به رێژیمی 2162ی  ی فیۆرییه27 614
 . کردوه پێ ست ده

 .كرد تاوتو  ئەسەدیان شار به دەوڵەتی دژی نو  گەمارۆی پاندنی سه پرسی خۆیاندا دانیشتنی دوایین لە ئورووپا یەكیەتیی واڵتانی دەرەوەی وەزیرانی 2162ی  ی فیۆرییه27 615
 هێنهدێک و نهدی ناوه بهانکیی مارۆکان، گهه نوێی خولێکی  له ئورووپا تیی کیه یه زیرانی وه ، ندووه سه ی ره په  ووریهس ر سه  له رۆژئاوا ڵ گه له  رووسیه و چین ناکۆکیی کاتێکدا  له 2162ی  ی فیۆرییه28 611

 . داوه مارۆ گه دیان سه ئه شار به ی کابینه زیرانی وه  له
  کهه کهرد د سهه ئه تی وڵهه ده  لهه داوای ودا لهه و هێنها پێهک  هیسهووری یراناوی قهه بهارودۆخی ی بهاره  لهه ی لهه په به دانیشهتنێکی وڕۆ ئهه کان کگرتوه یهه  وه ته نه مرۆڤی مافی شووڕای 2162ی  ی فیۆرییه28 617

 .بکا دابین و نتی ره گه تی وڵه ده یارانی نه کانی ئینسانیه  پێداویستیه دابینکردنی و گیانی تی منیه ئه
 ئەم بەاڵم داوە، واڵتە ئەم نهوێی بنەڕەتهی قانوونی بە بەڵێیان دەنگی  واڵته و ئه خەڵە ی 89 دا سه لە زیاتر كە  كردوه ئیدیعای سووریە نێوخۆی وەزارەتی كە حاڵێكدا لە 2162ی  ی فیۆرییه28 618

 .بۆتەوە بەرەوڕوو رۆژئاوایی واڵتانی پێكردنی گاڵتە و یەیسوور ئۆپۆزیسۆنی ناڕەزایەتیی لەگەڵ راپرسیە
 .بوون جێگیر ر ته قه و میسر  له و  هێشتوه جێ به یان واڵته و ئه ، هیسووری  له کان بشێوییه ی وه توندتربوونه هۆی  به  که ڵێن ده ماس حه ستینی له فه ی وه بهووتنه رانی رێبه 2162ی  ی فیۆرییه29 618
 ست ده ر سه  له ست ده یەیسوور خوێنی حەمامی ر رامبه به  له چیدیكە جیهانی كۆمەڵگای: مرۆڤ مافەكانی رێكخراوی بەرزی پیالی كۆمیسێری ناوی 2162ی  ی فیۆرییه29 619
 كهردو مەحكهووم واڵتە ئەم کی یهه ناوچه چەنهد سهەر بهۆ یەیانیسهوور دەوڵەتهی هێرشهەكانی بهوون، بەشهدار دا ژێنێڤ كۆبوونەوەی لە كە رۆژئاوایی واڵتانی نوێنەرانی زۆربەی 2162ی  ی فیۆرییه29 671

  بخرێتهه دا دا الههه نێهونەتەوەیی دادگهای لە" مرۆڤهی دژە جینهایەتی" ههۆی بە ەیسووری دەوڵەتی پەروەندەی كە  کردوه ئەوەیان ایداو ئورووپا یەكیەتیی وێنای ئاڵمان واڵتی
 .باس ر به

 2162یمانگیمارس



 
 .  كردەوە ب و سوورییە دژبەرانی لەگەڵ بەربەرەكانی بۆ ئێرانییەكان هێهە ئامادەیی هەواڵی سوورییە ئازادی ئەرتەشی عەمەلیاتیی فەرماندەی واك،عە حیسام 2162ی مارسی 6 676
  لهه د سهه ئه شهار به کانی تییهه منیه ئه  هێههه سهتی ده  بهه سهووری رانی هخۆپیشهاند رکوتی سهه تای ره سهه  لهه  کهه ڵهێ ده کان کگرتووه یهه  وه تهه نه رێکخراوی رزی به پایه ستێکی ده کاربه 2162ی مارسی 6 672

 .  کوژراون س که 7511  له زیاتر ئێستا تا  رابردوووه هاری به
 .    ن بکه تۆمار  سوورییه دژی  به ک سکااڵیه  دا الهه دادگای الی  له  که  کردووه مرۆڤ کانی مافه شوڕای واڵتی 47  له داوای  ڕانسهش فه ی وه ره ده زیری وه ، ژووپه ئالێن 2162ی مارسی 6 673
  ی وه وڕووبوونهه ره وانی بهۆ به ، تواناکهانی ئهه ریهان گرتهوه وه  ڕانسهه مریکا و فه ئهه ی لهه  نیهامییانهه  و پێداویسهتییه ئهه  کهه  ئاشکرای کردوه  یهیسوور  ئازادی  سوپای  كی یه رمانده فه 2162ی مارسی 6 674

 . د زیاتر کردوه سه شار ئه به  كانی هههێ  هێرشی
ر  ی ناوبراو ههه قسه  کوو به تاوه  ری نیهامی پێک هێناوه فته ده  هیشی ئازادی سووری ڕته ئه  بۆ پشتیوانی له  یاند که رایگه  هیرۆکی شوورای نیشتمانیی سووری لیوون سه بورهان غه 2162ی مارسی 2 675

 .شی ئازاد راگوێهر  ڕته بۆ ئه  وه ره فته و ده رێگای ئه  له  وه ن واڵتانی دۆسته الیه هکوچۆڵ ل کی چه تییه یارمه  شنه چه
یارانی  ی نهه رکوتی توندوتیژانهه حکوومکردنی سهه کی بهۆ مهه یهه نگهی دژ بنیارنامه ده 2ر  رانبهه به  رێنی لهه نگهی ئهه ده 37  کان بهه کگرتوه یه  وه ته شۆڕای مافی مرۆڤی رێکخراوی نه 2162ی مارسی 2 671

 .سند کرد په  یهیرێژیمی سوور
و  ر ئهه سهه  لهه  یهیری هێرشهی نیهامهی بهۆ سهوور گهه ئه  له    رج نیه رووسیه مه  یاند که ینی رایگه رۆژی هه  ی رووسیه وه ره تی ده زاره سمی وه بێژی ره لێکساندێر لۆکا شێویچ، گوته ئه 2162ی مارسی 3 677

 .تیی نیهامی بداتێ جواب بێ و یارمه وه  واڵته
 .خا ش  دادهیمد  ی خۆی له ، باڵوێهخانه هیکانی سووری خوێناوییه  رووداوه  ربنین به تیی ده زایه ناڕه  ی نیشانه  به  و واڵته ئه  یاند که رایگه  ڕانسه رکۆماری فه سه  678
 كەس گیانیان لەدەست داوە، 11م  دا النیکه ممه شه ی ره 62ینی،  ان، رۆژی ههلە خۆپێشاندانەك  رایگەیاند که  یهیشووڕای میللیی سوور 2162ی مارسی 3 679
 .شاری حوم،  مرو له رلێدراوی باباعه ی شه نێو ناوچه  داون بچنه ی پێ نه کش رێگه دیسانه  هیستانی سووری ده ڵێ کاربه تی ده وڵه خاچی سووری نێوده 2162ی مارسی 4 681
نهاوبراو دەوڵەتهی مهالیكی بەوە  .بەرپرسهیار دەزانهێ  ەلوانی، یەكێە لە ئەندامانی ئەلعراقیە، ئێران و شیعەكان لە پێوەنهدی لەگەڵ قەیرانهی ئێسهتا عێراقهدا بههئەحمەد ئ 2162ی مارسی 4 686

 .نی ئەم واڵتە دەداوخۆ و ناڕاستەوخۆ یارمەتی بە سەركوتی ناڕازییا ە راستهیتاوانبار دەكا كە بە ناردنی هێهی چەكدار و پارە بۆ واڵتی سووری
 .كوژراون ئەسەد هێهەكانی دەستی بە كەس 17 النیكەم شەممە رۆژی كە رایگەیاند سوورییە دژبەرانی هەواڵدەریی سەرچاوەی 2162ی مارسی 4 682
لە " ئەبهوو زههوور"وڵهی راكهردن لە پایەگهایەكی نیهامهی بە نهاوی كەس لە سەربازانی ئەرتەشهی ئهازادی سهووریە كە لە هە 47ە یبەپێی راپۆرتی كاناڵی مافی مرۆڤی سووری 2162ی مارسی 4 683

 .شاری ئەدلیب بوون گولەباران كران
 . کردوهزیاتر   و واڵته کان له رکوته ڵ سه گه هاوکات له  یهیکانی سوور هێهه  ئێران پشتیوانی نیهامی و زانیاریی خۆی له  وه ی واشنگتۆن پۆست ب وی کردۆته رۆژنامه 2162ی مارسی 5 684
دا   هیر سهووری مبهه هه و چهین له تمان لە پێوەنهدی لەگەڵ گهۆڕان لە هەڵویسهتی رووسهیە نیشهانەگەلێكی بهاش و موسهبه  سكرتێری یەكیەتیی واڵتانی عەرەب هەروەها گوتی که 2162ی مارسی 1 685

 .بەدی كردوە
 .شار ئەسەد دا بكا ماری نوێی رووسیە كردوە كە پێداچوونەوە بە سیاسەتی واڵتەكەی لە پێوەندی لەگەڵ رێژیمی بهئامریكاو فەرانسەش داوایان لە والدیمیر پۆتین، سەركۆ 2162ی مارسی 1 681
توانهای   ە دا بههیهارمەتیی ئۆپۆزیسهیونی ئەم واڵت  ڵهێ ئەم هێهرش كردنانهه و ده  ەی کهردوهیسناتۆر جان مەك كین داوای هێرش ئاسمانی بۆسەر پایەگاكانی ئەرتەشهی سهووری 2162ی مارسی 1 687

 .ن خۆیان بکه  له. لە بەرامبەر رێژیمی ئەسەد دا بەرگری  وه زیاتره
هەزار كەس  2نهد رۆژی رابهردوودا زیهاتر لە  بەپێی راپۆرتی رادیۆ ئاڵمان، كومیساریای بەرزی پەناخوازانی رێكخهراوی نەتەوە یەكگرتووەكهان رایگەیانهدوە كە لە مهاوەی چه 2162ی مارسی 1 688

 .وێکدا پەنایان بۆ واڵتی لوبنان بردوە کۆڕه  ە لهیڵكی سووریلە خە
   سهوورییه  کانی خهۆی لهه پشهتیوانیه  کۆتهایی بهه  کهرد کهه  رووسهیه  داوای لهه  ممه رۆژی دووشهه  ڕانسهه ی فه وه ره زیری ده وه"  ئالێن ژووپه"،  ڕانسه ریی فه واڵده پێی راپۆرتی هه  به 2162ی مارسی 1 689

 .  بێنێ
 .    ە ئاڵوگۆڕی بیرورایان كردیئەندامانی شووڕای ئەمنیەت لە پشت دەرگا داخراوەكاندا لە بابەت رەشنووسی نوێی بنیارنامە بەدژی دەوڵەتی سووری 2162ی مارسی 8  691
تیژیەك بەرامهبەر بە خەڵكهی ئەم واڵتە بێنهێ و گشهت هێههە ئەمنیەتیەكهان ە كراوە كە هەرچی زووتر كۆتایی بە هەرچەشنە توندویلەم رەشنووسەدا داوا لە دەوڵەتی سووری 2162ی مارسی 8 696

 .     ئەم كەسانەی كە لەم ماویەدا دەستبەسەر كراون ئازاد بكرێنو . لە ناوچەكانی دیكە بباتە دەرەوە
خوازیاری كردەوەی نیهامهی بە دژی رێژیمهی بەشهار ئەسهەدن هەتها پهێش بە هێرشهی  مریكا رۆژنامەی واشینگتۆن پۆست نووسیویەتی كە هەندێە لە سێناتۆرە پلەبەرزەكانی ئه 2162ی مارسی 8 692

 .  ە بگرنیدڕندانە بۆ سەر خەڵكی سووری
بهاس لەوە دەكەن كە  یان بە دەستەوە گرتبوو، راپۆرتەكان"حۆم،"ە كە بۆ ماوەی چەند حەوتوو كۆنترۆڵی شاری یسەرەڕای سەركوتی توندی هێهە دژبەرەكانی رێژیمی سووری 2162ی مارسی 8 693

 .ەشی گرتۆتەوەینە تەنیا قەیران تەواو نەبووە، بەڵكوو شارەكانی دیكەی سووری
د لە یە بە رادەیەك نالەبار بووە كە دەوڵەتی پێكەن، یەكێە لە سەرەكیترین پشتیوانانی رێژیمی بەشار ئەسهەیبە پێی راپۆرتی هەواڵدەری فەڕانسە ئێستا بارودۆخی سوور 2162ی مارسی 8 694

 شووڕای ئەمنیەت، رایگەیاندوە كە بە تەمایە بە زووترین كات هاواڵتیانی خۆی لەم واڵتە بێنێتە دەرەوە
یارنی  کهانی نهه ریههی هێهه  تهه چوونه  هیشهی سهووری ڕته رزی ئه بهه  رانی پلهه فسهه ئه  س لهه چهوار کهه" هیسهووری  ئهازد لههشهی  ڕته ئه"بێژی  موود، گوتهه کانی خالید حهه پێی قسه  به 2162ی مارسی 9 695
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 ختی پێتهه غهداد، به  لهه  ممه شهه پێهنج وڕۆ ئهه  کهه دا بی ڕه عهه واڵتهانی تیی کیه یه رۆکانی سه دانیشتنی کۆتایی ی یانیه به پێشنووسی  له  که  وه کردۆته ب وی رۆیتێرز ری واڵده هه 2162ی مارسی 29 246

 . کراوه  هیسووری یرانی قه  به هێنان کۆتایی ستی به مه  به  هیسووری  له کی ره ده نیهامی ردانی ستێوه ده ڵ گه له تی دژایه چێ، ده  ڕێوه به عێراق
 گەمارۆكهانی  ی وه ورلێدانهه ده بهۆ ،"یەیسهوور" خهۆی عەڕەبەكەی  یمانهه هاوپه بە ئیسهالمی كۆماری یارمەتیی لە باسی تایبەتدا راپۆرتێكی لە هەینی رۆژی رۆیتێرز هەواڵدەری 2162ی ی مارس36 242

 . كردوه چینی كۆمپانیایەكی نێوبژیوانیی هۆی  نەوتبه فرۆشتنی و  هیسووری دژی رۆژاوا
 و ن بهه ده بەڕێهوە ئیسهتانبول لە سهووریە دۆسهتی واڵتهانی وەك خۆیهان كۆبهوونەوەوی دووهەمهین یەكشهەممە رۆژی ەیسووری دەوڵەتی دژبەرانی الیەنگری واڵتی دەیان نوێنەرانی 2162ی مارسی 36 243

 . وه بنه ده ساغ ریان سه  له و ن که ده وتووێژ دا لێدراوه قەیران واڵتە لەم سیاسییەكان ئاڵوگۆڕە بابەت لە دانیشتنەدا لەم
 . وه خۆیه گومارۆکانی شی ره لیستی   خستۆته ی یهیسوور تیی منیه ئه و نیهامی رزی به پله ستی ده کاربه دوو و رگری به زیری وه ئۆباما، باراک تی وڵه ده 2162ی مارسی 36 244
 بانگهێشهتی لەبەرئەوەى  یانهد کهه راگه ى" دەنگوبهاس بهۆ كوردسهتان" ئاژانسهی بە  هیسهووری كهوردى تمانی،نیشه ئەنجهوومەن، وتووێژکاری شاندى سەرۆك، دەروێش عەبدولمەمید 2162ی مارسی 36 245

 . کردوه پێ ستی ده ئیستەنبوڵ  له  وه ممه کشه یه لەمرۆ نابێ شدار به دا یه کۆنگره و له کورد کراون، نه"  یهیسوور دۆستان،" دووهەم، كۆنگرەى
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